
 

 

  
  
  

  هوالعليم
آزمون و سواالت دفترچه پيش  

)1394ارديبهشت  25( نيمه نهايي ي آزمون مرحله  

)دوم متوسطه يك(تم شي ه ي عمومي پايه رشته  
  گويي مدت زمان پاسخ  صفحه عنوان

  دقيقه 15  2-10 ها آزمون پيش
اختصاصي براساس  25تا  16عمومي، سواالت  15تا  1 سواالت 

  دقيقه 35  11-12 آزمون پيش

بندي نهايي يكي از  شود پس از جمع بنابراين توصيه مي. ي سواالت به صورت گروهي است گويي به كليه پاسخ
  .برگ را داشته باشد ها در پاسخ اعضاي گروه مسووليت وارد كردن پاسخ

  .رود پاسخ اشتباه، امتياز يك پاسخ صحيح از بين مي 4به ازاي هر 
  

لوم پايه و به صورت تركيب عهشتم و  هفتمنفره در دو ليگ  5هاي  در قالب گروه )ي اول دوره(رستان دبيدر مقطع  پاياعلمي  ليگ
  .گردد رياضي برگزار مي

  .آزمون است آزمون، سواالت عمومي و سواالت پيش پيش شامل ليگ علمي پايا از مرحله اين
 انفرادي صورت ط به خود را از دفترچه جدا نموده و بهآزمون مربو برگ پيش بايد گروه اعضاي از كدام در قسمت اول آزمون هر )1

 .بسپارند خاطر به و نمايد دقيقه مطالعه 15در مدت زمان  را خود) آزمون پيش( آموزشي مطلب
آموزان  هاي درسي و منابع معرفي شده دانش اي از مطالب كتاب گزينه 5 تستي سوال 15گويي به  قسمت دوم آزمون شامل پاسخ )2

 .باشد ي ميبه صورت گروه
 استناد به با و هم كمك به گروه اعضاي همه اي است كه گزينه 5تستي  سوال10 گويي به سوم سواالت شامل پاسخ بخش )3

 .دهند مي پاسخ ها آن به ،اند كرده مطالعه قبل بخش در كه آموزشي مطالب
  .شود ر غير اين صورت تخلف در آزمون محسوب ميباشند و د ها مي آزمون هر يك از اعضاي گروه ملزم به مطالعه يكي از پيش. 1تذكر 
  .را نيز بر عهده دارد 5آزمون  آزمون مربوط به خود مسووليت پيش يكي از اعضاي گروه عالوه بر مطالعه پيش ،نفره باشد 4چه گروهي  چنان. 2تذكر 
را برعهده بگيرد و گروه مجاز به  4آزمون  تواند مسووليت مطالعه پيش يكي از اعضاي گروه مي ،نفره باشد 3چه گروهي  چنان. 3تذكر 

   .باشد نمي 5آزمون  مطالعه پيش
  .باشد آموزان نمي ها از دانش آزمون آوري پيش گويي به سواالت نياز به جمع هنگام پاسخ. 4تذكر 
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  1 آزمون شيپ
  : ي اصلي تقسيم كرد توان به دو دسته دهند، مي ي تغييراتي را كه در اطراف ما رخ مي همه

  .غييرات فيزيكي و تغييرات شيمياييت
اما خواص شيميايي آن تغيير شود  حالت ماده عوض مي ،شود كه در آن فته ميتغييرات فيزيكي به آن دسته از تغييراتي گ

2Hي مذكور ي ماده هاي تشكيل دهنده شدن يخ را در نظر بگيريم، همچنان مولكولند؛ مثالً اگر ذوب ك نمي O  هستند و آب
هاي گاز شهري كه  در ابتدا مولكول. اما سوختن گاز شهري توضيح ديگري دارد. از حالت جامد به حالت مايع در آمده است

اين جاي كار نه ماهيت  تا .هستند2Oهاي  ها مولكول هستند، در يك طرف قضيه قرار دارند و در طرف مقابل آن 4CHعمدتاً
اما با دادن گرماي مختصري به مخلوط متان و . هاي اكسيژن هاي متان تغييري كرده است و نه ماهيت مولكول مولكول

اكسيد و مقدار قابل توجهي  آيد، بخار آب، كربن دي وجود مي كند و آنچه كه به اكسيژن، گاز متان شروع به سوختن مي
بخش در روزهاي سرد زمستاني  ايم و از اين گرماي لذت خود ديدهي  را بارها و بارها در زندگي روزمرهنظير اين تجربه . گرماست

گونه كه پيداست، در پايان واكنش متان و اكسيژن، ديگر نه از اكسيژن خبري  همان. ايم ي روزانه استفاده كردهيا براي طبخ غذا
چنين تغييراتي را . اند كه نه خاصيت اكسيژن را دارند و نه خاصيت متان را وجود آمده بلكه مواد جديدي به. است و نه از متان

اي كه به  مرسوم است كه تغييرات شيميايي را به كمك نمادها و عالئم و به طور كلي رابطه. ناميم تغييرات شيميايي مي
ي واكنش سوختن متان را در حضور  به عنوان مثال، اگر بخواهيم معادله. ، نشان دهيمي شيميايي واكنش، شهرت دارد ادلهمع

  :نويسيم اكسيژن نشان دهيم، مي
4 2 2 2CH O CO H O+  +  

ز برخي جهات متفاوت و از بعضي اشناسيم،  اي كه از رياضيات مي بينيد، ظاهر اين معادله با آن معادله گونه كه مي همان
)يي از نماد پيكان ي واكنش شيميا به جاي عالمت تساوي در معادله. جهات مشابه است ) در طرف چپ . شود استفاده مي

  .ها و در طرف راست پيكان محصوالت قرار دارند پيكان، واكنش دهنده يا واكنش دهنده
اكنش ي و در يك معادله. گونه كه از نام معادله پيداست، بايد در دو طرف يك معادله تساوي به طور كامل برقرار باشد  همان

بنابر قانون بقاي جرم در يك واكنش شيميايي، تعداد ذرات شركت . شيميايي، منظور از تساوي، همان قانون بقاي جرم است
در پايان واكنش  باشد،  اتم كربن حضور داشته x،د؛ مثالً اگر در شروع واكنشمان ك واكنش همواره ثابت باقي ميكننده در ي

  .داتم كربن حضور داشته باش xايد نيز ب
  :ي شيميايي واكنش سوختن متان برويم يك بار ديگر به سراغ معادله

4 2 2 2CH O CO H O+  +  

پ چهار اتم هيدروژن و دو اتم در طرف چ. نيز يك اتم كربن داريم در طرف چپ واكنش يك اتم كربن و در طرف راست
 ،هاي اكسيژن و هيدروژن پس در مورد تعداد اتم. ژن و سه اتم اكسيژن وجود دارنددر طرف راست دو اتم هيدرو اكسيژن و

ها ضرايب عددي بدهيم  براي اين منظور بايد به محصوالت و واكنش دهنده. ي واكنش برقرار نيست تساوي در دو سمت معادله
را  1ضمناً ضريب . شود گفته مي» موازنه كردن«به اين كار . ش برابر شودكني وا ي هر عنصر در دو سوي معادلهها تا تعداد اتم

  .نويسيم نمي
4 2 2 22 2CH O CO H O+  +  
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 2آزمون  پيش

فرمول كلي يك . شوند ناميده مي  اند، هيدروكربن كربن تشكيل شدهاي از تركيبات شيميايي كه فقط از هيدروژن و  دسته

xهيدروكربن به صورت yC H ي خاص بين  د در رابطهراست كه بسته به نوع هيدروكربن، در اغلب مواx  وy ) از نظر

ي گاز  كه بخش عمده است 4CHان با فرمول شيمياييين هيدروكربن شناخته شده همان متتر ساده. برقرار است) رياضي

ي  ها را به دو دسته بنتوان هيدروكر هاي كربن با يكديگر مي از نظر نوع اتصال و چگونگي پيوند اتم. دهد شهري را تشكيل مي

هاي كربن روي يك خط  شود كه در آن اتم هايي گفته مي هاي خطي به هيدروكربن هيدروكربن. خطي و غيرخطي تقسيم كرد

هاي  به مثال. دار نيز داشته باشند آورند و ممكن است حالت شاخه و حالت زنجير مانندي را به وجود ميگيرند  راست قرار مي

  .زير توجه كنيد

  

هاي كربن در دو بخش متفاوت از مولكول به هم  ها اتم هايي هستند كه در آن هاي غير خطي، هيدروكربن اما هيدروكربن

   :هاي زير توجه كنيد به مثال. اند هاي حلقوي از اين دسته هيدروكربن. شوند ميمتصل 

  

يك پيوند يا اتصال است و دو خط كوتاه نيز نشان هاي ياد شده نشان دهنده  مثال ته باشيد كه هر خط كوتاه دراشدقت د

  .دهنده دو پيوند است
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ندها ي پيو ها همه در آلكان. ها ها و آلكين ها، آلكن آلكان: دكنن ي اصلي تقسيم مي هاي خطي را به سه دسته هيدروكربن

2توان به  ها مي به عنوان مثالي از آلكان .اند ساده 6C H )4و) اتان 10C H )گانه ها يك پيوند دو در آلكن. اره كرداش) بوتان( )= 

2اتيلن با فرمول شيميايي. شود ولكول ديده ميدر ساختار م 4C H هاست ي آلكين خانواده ترين عضو ولين و سادها.  

)گانه  ها نيز يك پيوند سه در آلكين )º داشته باشيد كه هر چه تعداد پيوندها در يك هيدروكربن  دقت. شود ديده مي

  .، ميل به انجام واكنش شيميايي در آن هيدروكربن بيشتر استخطي بيشتر باشد
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 3پيش آزمون 
ها به صورت زير نشان  هاي كربن و هيدروژن در آن را كه ساختار شيميايي و چگونگي اتصال اتم BوAمواد دو مولكول

  :داده شده است، در نظر بگيريد

    

. دكربن و ده اتم هيدروژن وجود دار بينيد كه در اين مولكول چهار اتم توجه كنيد، مي Aي اگر به ساختار مولكول ماده

4به صورت Aپس فرمول شيمايي مولكول 10C H در مورد مولكول. استB يابيم كه در اين  هم اگر دقت كنيم، در مي

4نيز بايد به صورت Bي پس فرمول شيميايي ماده. مولكول نيز چهار اتم كربن و ده اتم اكسيژن داريم 10C H آيا . باشد

يكسان هستند و خواص صد در صد مشابهي دارند؟ پاسخ به اين پرسش منفي  Bو  Aت كه دو ساختار توان نتيجه گرف مي

چهار  Aي  در ماده. هاي كربن به يكديگر جستجو كرد تفاوت در چگونگي اتصال اتمبه خاطر علت اين مطلب را نيز بايد . است

هاي كربن به كربن وسطي  سه اتم كربن روي يك خط راست قرار گرفته و يكي از اتم Bي ماده و دراتم كربن روي يك خط 

. با هم فرق دارد Bو Aموادبه عنوان مثال دماي جوش  .است دار پيدا كرده متصل شده است و اصطالحاً حالت شاخه

  .ناميم را ايزوبوتان ميBي را بوتان نرمال و ماده Aي ماده. ي جدا از هم هستند واقعاً دو ماده Bو Aبنابراين، دو ساختار

. شود گفته مي» ايزومر«فرمول شيميايي يكسان، اما ساختار شيميايي متفاوتي هستند،  كه داراي BوAدي مانندبه موا

. انواع ايزومرها هستند ضايي ازايزومرهاي ساختاري، ايزومرهاي هندسي و ايزومرهاي ف: ايزومرها انواع و اقسام گوناگون دارند

  .ي بوتان و ايزوبوتان ايزومر ساختاري يكديگرند ماده

4اي به فرمول  باشد؛ مثالً ماده دهند كه هر ماده به صورت مخلوطي از ايزومرها مي ها نشان مي سيرها و بر آزمايش 10C H 

  .شود بوتان گفته مي) بوتان نرمال و ايزوبوتان(اين مواد مخلوطي از بوتان نرمال و ايزوبوتان است كه به هر دوي 

ايزومرهاي پنتان كه در زير ساختار  بهممكن است كه تعداد ايزومرهاي ساختاري از دو تا بيشتر باشد به عنوان مثال، 

  .ها رسم شده است، توجه كنيد شيميايي آن

  Aي مادهمولكول   Bي مادهمولكول 
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 4پيش آزمون 
هايي بين  ي يك شهر باشد كه جاده دهنده يا نشان نقطه معرففرض كنيد هر . را در نظر بگيريد dو  a ،b ،cنقاط

  .دست آمده به صورت زير خواهد بود شكل به. دهيم ي يك خط نشان مي هر جاده را به وسيله. ها وجود دارد آن

 

 dو  bجاده و بين دو شهر  دو cو  aبين دو شهر جاده، يك bو  aبين دو شهر  ،گونه كه از شكل باال پيداست همان

  .ها نيز با استفاده از شكل رسم شده قابل تشخيص هستند ساير جاده. سه جاده وجود دارد

ايم و اطالعات  معلوم كردهها  ي بين شهرها را از طريق جاده گونه كه از شكل مشخص است، در اينجا ما فقط رابطه همان

به عبارت ديگر، آنچه كه ما در اينجا نياز داريم، فقط ارتباط بين شهرهاست كه با خطوط نشان داده . در دست نداريمديگري 

  .اين كه كج باشد يا راست هيچ تأثيري در نمايش اطالعات مذكور نداردنوع خطوط هم اهميتي ندارد و . اند شده

اند و تقريباً به نوعي با علوم ديگر از  ها بسيار كاربردي گراف. شود در رياضيات، به چنين نمودارهايي يك گراف گفته مي

  .جمله رايانه، شيمي و ژنتيك ارتباط تنگاتنگي دارند

  :گراف زير را در نظر بگيريد

 

 ازدر اينجا عبارت است Gگراف  يها بنابراين مجموعه رأس. گويند يك رأس مي eو dو  a ،b ،cهر يك از نقاط به

{ , , , , }a b c d e. همچنين ممكن است . شود كنند، يك يال گفته مي به هر يك از خطوط كه دو رأس را به يكديگر وصل مي

ي رئوس به يكديگر متصل باشند، گراف را همبند  اگر در يك گراف همه. كه يك يال يك رأس را به خودش وصل كند

 9ها برابر با  و تعداد يال 5ها برابر  گراف باال تعداد رأس در. توان رفت قاط ميي گراف به ساير ن ناميم يعني از يك نقطه مي

  .باشد مي
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  :ريد كه به شكل زير باشدياكنون گرافي را در نظر بگ

 

. رسيد aمجدداً به رأس  dو b ،cو عبور از رئوس aي توان با شروع از نقطه گونه كه از اين گراف پيداست، مي همان

دوباره به خودش رسيد، چنين مسيري را يك  aچنانچه بتوان از رأس. بديهي است كه چنين گرافي يك گراف همبند است

  .ميمنا مي» دور«

  .دنده رأس نشان مي 6هايي را با  هاي زير درخت شكل. ناميم مي» درخت«باشد، يك  نداشته» دور«گراف همبندي را كه 

 

  .نامند ي آن درخت مي هاي يك درخت را مرتبه تعداد رأس
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 5پيش آزمون 

  .يديرجدول زير را در نظر بگ

  2 3 5 8 12
8 12 20 32 48

A
B

  

همگي چهار  Bيابيم كه اعداد رديف  وجود دارد؟ با كمي دقت در مي Bو اعداد رديف Aيف اي بين اعداد رد چه رابطه

ي اعداد  نشان دهنده yو  Aي اعداد رديف  دهنده نشان xتوانيم بگوييم كه اگر بنابراين مي. هستند Aبرابر اعداد رديف 

  : داريمباشد،  Bرديف 

4y x=  

  :اكنون مثال ديگري را در نظر بگيريد

0 2 3 4 5 12
6 16 21 26 31 66

C
D

 

زيرا يافتن .  باشيد، اين بار به دقت و زمان بيشتري نياز داريد Dو رديف  Cاي بين اعداد رديف  به جستجوي رابطهاگر 

  .رديف باشد، به سادگي مثال اول نيست ي كه مستلزم ارتباط بين اعداد دوا رابطه

  :در نظر گرفت Dو رديف  Cبراي اعداد رديف هاي زير را  توان رابطه مي

6 0 5 6 26 4 5 6
16 2 5 6 31 5 5 6
21 3 5 6 66 12 5 6

= ´ + = ´ +
= ´ + = ´ +
= ´ + = ´ +

 

  :هاي زير نيز توجه كنيد به رابطه

2 0 3 2 4 3 5 4 12 5
16 6 21 16 26 21 31 26 66 31
- - - - -= = = =
- - - - -

 

  :باشند، خواهيم داشت Dي اعداد رديف  نشان دهنده yو  Cي اعداد رديف  نشان دهنده xپس اگر 

5 6y x= +  

4yبه روابطي نظير x=  5و 6y x= روابط . شود روابط خطي گفته مي ها سروكار داشتيم، هاي قبلي با آن كه در مثال +

  .خطي با تناسب ارتباط بسيار مستقيمي دارند

 nتغيير كند، به  nبر حسب mي خطي داشته باشند و  دو كميت باشند كه با يكديگر رابطه nو  mبه طور كلي اگر

 nو  mي  در صورتي كه رابطه. شود گفته مي» متغير تابع«يا » كميت وابسته« mو به » متغير مستقل«يا » كميت مستقل«
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  :شتتوان نو به صورت خطي باشد، مي

m an b= +  

نشان  Tاگر . هاي مستقل و وابسته دو كميت زمان و دماي يك سيستم فيزيكي را در نظر بگيريد به عنوان مثالي از كميت

Tاي نظير ثانيه باشند رابطه ي زمان بر حسب دهنن دهانش tگراد و  ي دماي سيستم بر حسب سانتي دهنده at b= را يك  +

)اي را به صورت چنين رابطه .ناميم مي tو  Tي خطي بين  رابطه )T f t at b= =   .توان نمايش داد نيز مي +
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  سواالت عمومي

 انرژي به درستي نشان داده شده است؟ي  در كدام گزينه مقايسه .1

  آبي >سبز  >زرد) 2  آبي >سبز  >بنفش) 1
  سبز >نارنجي  >قرمز ) 5  نارنجي >سبز  > آبي) 4  زقرم >آبي  >نارنجي ) 3

و  مـداد ي بـين   ريم كه بر تصوير خودش عمود شود، زاويـه يي تخت بگ را چنان جلوي يك آينه اگر يك مداد .2
 ؟سطح آينه چند درجه است

  90و  60بين ) 5  60) 4  50) 3  45) 2  30) 1
 برابر با چند اهم است؟ Bو  Aدر شكل زير مقاومت معادل بين دو نقطه .3

1 (3  2 (4  
3 (2  4 (5  
5 (6  

 تر است؟يك از اجسام زير كم صوت در كدام سرعت .4

  نيتروژن )5  مس) 4  آب) 3  جيوه) 2  فوالد) 1
ي تناوب نوسانات كوچك آونـگ نسـبت بـه     دوره. كنيم برابر مي 16جرم يك آونگ را نصف و طول نخ آن را  .5

 شود؟ حالت قبل چند برابر مي

1 (8  2 (4  3 (32  4 (64  5 (16  
 شود؟ يك از نورهاي زير در منشور دچار بيشترين انحراف مي كدام .6

  زرد) 5  سبز) 4  قرمز) 3  آبي ) 2  بنفش) 1
از آينه قرار دهيم تـا   متر سانتي اي بر حسب جسم را در چه فاصله. است 25cmي كاو برابر با  يك آينه شعاع .7

 تر از خود جسم داشته باشيم؟  تصويري مستقيم و بزرگ

1 (18  2 (15  3 (10  4 (25  5 (30  
 افتد؟ الش دهيم، چه اتفاقي ميمي مدست گرفته و آن را با يك پارچه پشي مسي را با  اگر يك ميله .8

  .مانند پارچه و مس هر دو خنثي مي) 2    .شوند پارچه و مس هر دو باردار مي) 1
  .ماند شود و مس بدون بار باقي مي پارچه باردار مي) 4  .ماند شود و پارچه بدون بار مي يمس باردار م) 3
  .شوند پارچه و مس داراي بار مخالف مي) 5

2OAاگر .9 i j= +
   ،3AB j=

   2وBC i j=- -
   باشند، مساحت چهار ضلعيOABC كدام است؟ 

1 (9  2 (8  3 (6  4 (5/7  5 (3  
 كدام يك از اعداد زير يك مربع كامل است؟ .10

1 (13 222 5´  2(18 667 2´  3(81 203 4´  4(51 906 2´  5(18 53 5´  
 ACضـلعي منـتظم و وتـر    ضلعي از يـك ده  ABوتر . روي محيط دايره قرار دارد Aي  نقطه ،در يك دايره .11

 چند درجه است؟ Aي  زاويه. ضلعي منتظم است ضلعي از يك دوازده

1 (161  2 (147  3 (136  4 (120  5 (117  
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قـرار دارد و   BCروي  Hي  نقطـه . شـود  وارد مـي  BCبر وتـر  AHارتفاع ABCي  الزاويه در مثلث قائم .12
12HB=  3وCH  كدام است؟ AHي ارتفاع اندازه. باشند مي =

1 (4  2 (5  3 (6  4 (5/4  5 (5/7  

اگر .13
2 1 5x
x
+ 2اشد، حاصلب = 2x x-+ برابر است با: 

1 (25  2 (18  3 (23  4 (16  5 (29  
 مجموع ارقام اين عدد چيست؟. كند واحد كاهش پيدا مي 161اگر از عددي يك واحد كم شود، مجذور آن  .14

1 (11  2 (10  3 (12  4 (9  5 (8  
 چند ليتر حجم دارد؟ لكام هر مول از يك گاز STPدر شرايط  .15

1 (4/22  2 (3/16  3 (8/10  4 (02/6  5 (2/2  
  

 سؤاالت اختصاصي
كردن، نسبت مجموع ضرايب محصوالت بـه مجمـوع ضـرايب واكـنش       ي واكنش زير پس از موازنه در معادله .16

 ها كدام است؟ دهنده

1 (8  2 (5  3 (4  4 (6  5 (11  
)فرض كنيد  .17 ) 23 5 1f t t t= - كدام . بر حسب زمان باشد SIي سرعت يك جسم متحرك در  هدهند نشان +

 معني است؟ مقدار بي

1 (( )0f  2 (( )2f  3(( )1f -  4 (( )1
8f  5 (( )f p  

84/كربن ،لكاندر يك آ .18 هاي هيـدروژن در هـر مولكـول از ايـن      تعداد اتم. دهد از جرم آن را تشكيل مي 2%
 .) برابر جرم هر اتم هيدروژن است 12جرم هر اتم كربن ( :آلكان برابر است با

1 (16  2 (18  3 (20  4 (10  5 (12  
6فرمول شيميايي  با در هيدروكربن حلقوي .19 6C H توان يافت؟ چند پيوند دوگانه مي 

1 (2  2 (1  3 (3  4 (4  5 (6  
 وجود دارد؟ 7ي  چند درخت از مرتبه .20

  6بيش از ) 5  4) 4  5) 3  6) 2  4كمتر از ) 1
 آيد؟ وجود مي اكسيد به مولكول استيلن در حضور اكسيژن كافي، چند مولكول كربن دي 5از سوختن  .21

1 (7  2 (10  3 (5  4 (15  5 (3  
 است؟ داراي چند يال 18ي  ختي از مرتبهدر .22

1 (19  2 (18  3 (36  4 (38  5 (17  
 اتم كربن، داراي چند اتم هيدروژن خواهد بود؟ 27آلكاني با داشتن  .23

1 (18  2 (56  3 (81  4 (30  5 (45  
ي اين  هتجزي. شود ي مركب براي توليد الكتريسيته استفاده مي ي نوعي ماده جريان برق از تجزيه مولددر يك  .24

50/ي  ي مركب بر حسب زمان شكل خطي دارد و از رابطه ماده 0 2C t= آيد كه در آن غلظت  دست مي به -
 نياز به شارژ مجدد دارد؟ مولدپس از چند ثانيه اين . يه استبر حسب ثان tبر حسب گرم در ليتر و 

1 (2000  2 (1800  3 (675  4 (90  5 (250  
 هيدروكربن خطي با يك پيوند دوگانه و پنج اتم كربن داراي چند ايزومر ساختاري است؟ .25

  5بيش از ) 5  2) 4  3) 3  5) 2  4) 1

( )4 2 2 7 2 3 2 2NH Cr O Cr O H O N + +


